
 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 
Diumenge, 31 de maig de 2020. Núm. 549 
 

TEMPS PASQUAL 
 

DIUMENGE DE PENTECOSTA 
 

 



VENIU, ESPERIT SANT 

 

vui celebrem la Solemnitat de la Pentecosta, i acabem 
així les festes de Pasqua. Malauradament aquest any ni 
ens n’hem adonat, ja que el confinament ens ha obligat a 
celebrar de manera distinta la Pasqua. Però, malgrat tot 

hem passat de la Pasqua florida a la Pasqua granada. Han passat 
cinquanta dies. És la Pentecosta. El relat del llibre dels Fets dels 
Apòstols ens ha traslladat a Jerusalem. Hem contemplat la força del 
vent de l’Esperit i el vigor de la seva flama: Aquells Apòstols, 
incultes i esporuguits, se senten transformats. Ara ja no es tanquen, 
sinó que surten al carrer, a les places, i prediquen amb valentia el 
missatge de Jesús. Neix l’Església. Totes les nacions senten l’anunci 
evangèlic. Tots els pobles són cridats a la fe. I l’Esperit fa que 
tothom ho pugui comprendre. “L’Esperit del Senyor omple tota la 
terra”. 
Els dons, els carismes, de l’Esperit Sant, són vessats amb 
abundància i distribuïts escaientment. La diversitat es transforma en 
unitat. L’Esperit fa renéixer la creació i construeix un nou poble, el 
cos de Crist, l’Església. “Quan envieu el vostre alè, Senyor, renoveu 
la vida sobre la terra”. També nosaltres hem estat omplerts dels 
dons de l’Esperit Sant en el Baptisme i sobretot amb la Confirmació. 
Aquests sagraments, pels quals hem entrat a formar part de 
l’Església, ens han transformat interiorment. 
Avui és un bon dia per demanar, una vegada més, els dons de 
l’Esperit Sant. També avui, el Senyor Jesús, ens fa sentir la seva veu 
i ens diu: “Rebeu l’Esperit Sant”. I el seu alè de vida, ens vivifica. 
Recordem allò que afirmem en el Crec en un Déu: “Crec en 
l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida” (Dominum et 
vivificantem). Així doncs, demanem els dons de l’Esperit Sant. 
Preguem, en arribar al terme de les festes de Pasqua, amb 
l’expressió litúrgica, que ha estat tan familiar al llarg dels temps: 
“Veniu, Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels i enceneu-hi la 
flama del vostre amor”. Que l’amor i la pau, dons de l’Esperit, es 
vessin abundosament en els vostres cors, en les vostres llars, en la 
nostra Església i en tot el món.  
Bona i santa Pasqua granada.  

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  Festius: 12’00 i 18’30.  Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30.  Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 

MISSES ENCOMANADES  
 

Dissabte, 30:  18,30: Maria Àngels Palomo 
Diumenge, 31:  12.00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 1:  18,30: Per la parròquia 
Dimarts, 2:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 3:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 4:   18’30: Quimeta Cateura 
Divendres, 5:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dissabte, 6:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Diumenge, 7:   12.00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Pel poble 

 

* * * * * * * 
FUNERAL 

Dimecres, 3 de juny, a 2/4 de 5 de la tarda, Missa funeral per  
Narcís Abella i Guardiola. 

 

PRIMER DIVENDRES 
Divendres,  5 de juny, després de la Missa de 2/4 de 7, Exposició del 

Santíssim i estona de pregària personal 
 
 

SEQÜÈNCIA DE PENTECOSTA 
Veniu, oh Sant Esperit,  des del cel al nostre pit amb un raig de llum 
divina. Pare dels pobres, veniu,  deu‐nos els dons que teniu, oh Sol que el 
cor il·lumina.  Vós sou el consolador, de l'ànima habitador,  i dolcíssim 
refrigeri.  En els treballs sou confort, en les penes sou conhort, en la calor 
sou temperi.  Oh divina Claredat,  visiteu la intimitat  del cor que ja us 
ansia. Res tindrà l'home si vós  no li deu vostre socors divinal, que bé li 
sia.  Tot el que no és net renteu; tot el que ja és sec regueu; cureu tota 
malaltia.  Tot l'indòmit endolciu;  tot el fred encalentiu; regiu el qui 
s'esgarria.  Deu als fidels confiats  dels vostres dons esperats la sacrosanta 
Setena. Amén. Al·leluia. 
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